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 1 ملحـق ال

  عليها قالموافَ  توصيات قطاع االتصاالت الراديويةعناوين 

  (Rev.1)5/148الوثيقة   2068M. R-ITU-0التوصية 

  الخصائص ومعايير الحماية لألنظمة العاملة في الخدمة المتنقلة
 GHz 15,35-14,5في مدى الترددات 

  (Rev.1)5/184الوثيقة   2067M. R-ITU-0 التوصية

  ومعايير الحماية ألنظمة االتصاالت الالسلكيةالخصائص التقنية 
  إللكترونيات الطيران داخل الطائرات

  (Rev.1)5/134الوثيقة   M.1457 R-ITU-12التوصية 

  الراديوية لألرضالمواصفات التفصيلية للسطوح البينية 
  (IMT-2000) 2000-في االتصاالت المتنقلة الدولية

  (Rev.1)5/150الوثيقة   1824M. R-ITU-1التوصية 

  خصائص نظام البث التلفزيوني الخارجي وتجميع األخبار إلكترونياً 
  الخدمة المتنقلة الستعمالها في دراسات التقاسم واإلنتاج الميداني اإللكتروني في

  (Rev.1)5/151الوثيقة   M.1076 R-ITU-1التوصية 

  أنظمة االتصاالت الالسلكية لألشخاص ذوي اإلعاقة السمعية
  (Rev.1)5/152الوثيقة   M.1464 R-ITU-2التوصية 

التي ال تخص األرصاد الجوية خصائص رادارات التحديد الراديوي للموقع 
الراديوية للطيران المالحة  ومعايير الحماية لدراسات التقاسم لرادارات وخصائص
  MHz 2 900-2 700خدمة االستدالل الراديوي في نطاق الترددات   في  العاملة
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  (Rev.1)5/153الوثيقة   M.1465 R-ITU-2التوصية 

  خصائص ومعايير حماية الرادارات العاملة في خدمة االستدالل الراديوي
  MHz 3 700-3 100الترددات مدى في 

  (Rev.1)5/160ة الوثيق  M.1463 R-ITU-3التوصية 

  الخصائص ومعايير حماية رادارات خدمة االستدالل الراديوي العاملة
  MHz 1 400-1 215في نطاق الترددات 

  (Rev.1)5/161الوثيقة   M.1460 R-ITU-2التوصية 

  الخصائص التقنية والتشغيلية ومعايير الحماية لرادارات االستدالل الراديوي العاملة
  MHz 3 100-2 900في نطاق الترددات 

  (Rev.1)5/166الوثيقة   F.1778 R-ITU-1التوصية 

  فيةيألنظمة عالية التردد التكيلمتطلبات النفاذ إلى القنوات 
  والمتنقلة البرية الثابتة الخدمتينفي 

  (Rev.1)5/177الوثيقة   M.2009 R-ITU-1التوصية 

 عمليات حماية الجمهور واإلغاثة معايير السطوح البينية الراديوية من أجل االستعمال في
  (Rev.WRC−12) 646 طبقاً للقرار UHF  في حاالت الكوارث في بعض أجزاء النطاق

  (Rev.1)5/179الوثيقة   M.2015 R-ITU-1التوصية 

واإلغاثة في حاالت  ترتيبات الترددات من أجل أنظمة اتصاالت راديوية لحماية الجمهور
  (Rev.WRC−12) 646 قاً للقرارطب UHF  الموجات نطاقاتالكوارث في 
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  2 ملحـق ال

  لقطاع االتصاالت الراديوية ITU-R 255/5مسألة  ال

  أهداف ومتطلبات األداء والتيسر لألنظمة الالسلكية الثابتة،
  ذلك األنظمة القائمة على الرزم في بما

(2015) 

  حاد الدويل لالتصاالت، معية االتصاالت الراديوية لالت إن ج
  اعتبارهاإذ تضع يف 

أنه مع الزيادة الكبرية يف الوقت الراهن يف الطلب على عرض النطاق، تطورت تكنولوجيا األنظمة الالسلكية   أ ) 
ميكن من توفري إرسال للبيانات بسرعات أكرب  من دعم السعات املنخفضة إىل دعم السعات العالية، وهو ما (FWS) الثابتة
  بكثري؛

  ؛التطبيقات  الالسلكية الثابتة، من حيث تطور السعة، تطورت عرب السنني سواء من منظور التكنولوجيا أوأن تكنولوجيا األنظمة   ب)
أن هذا التطور يف تكنولوجيا األنظمة الالسلكية الثابتة يؤدي كذلك إىل تطور مستمر يف أداء الشبكات وتيسرها   ج)

ا من عرض النطاق؛ ا واحتياجا   ومعماريتها وسعا
  املستقبل القريب؛  طبيقات القائمة على الرزم تشكل جزءاً رئيسياً يف شبكات النقل والنفاذ احلالية، ويتوقع أن تزداد بشدة يفأن الت  د )
أن هناك حاجة إىل فهم أهداف ومتطلبات األداء والتيسر لطبقة البيانات املادية بالنسبة لألنظمة الالسلكية الثابتة   ه )

  نظمة القائمة على الرزم؛املتطورة تلك، مبا يف ذلك األ
  هناك حاجة إىل توفري توجيهات تساعد اإلدارات واملصنعني وشركات تشغيل االتصاالت إبان إنشاء الشبكات وصيانتها،أن   و )

  وإذ تالحظ
أداء األخطاء والتيسر للوصالت الالسلكية الثابتة احلقيقية  أهداف توصفان ITU-R F.1703و ITU-R F.1668أن التوصيتني 
، ITU-T G.827و ITU-T G.826  ، استناداً إىل التوصيةkm 27 500املسريات والتوصيالت املرجعية االفرتاضية،   املستعملة يف

  التوايل،  على
  مسألة التالية ينبغي دراستها أن التقرر 

داف ومتطلبات األداء والتيسر للطبقة املادية للبيانات يف األنظمة الالسلكية الثابتة، هي البنود الرئيسية ذات الصلة بأه ما
  ذلك األنظمة القائمة على الرزم، على أن يراعى: يف مبا
  املواصفات احلالية لقطاع تقييس االتصاالت املستقلة عن الوسائط بشأن املعمارية والسطوح البينية؛  -
  قطاع تقييس االتصاالت بشأن أهداف أداء األخطاء والتيسر؛التوصيات احلالية احملددة ل  -
  التوصيات احلالية احملددة لقطاع تقييس االتصاالت بشأن ختطيط الوصلة واالنتشار؛  -
ذا العمل،  -   املنشورات احلالية للمنظمات األخرى اليت يتعني التواصل معها للقيام 
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  تقرر كذلك
التحليالت إىل قطاع تقييس االتصاالت و/أو املنتديات األخرى اللتماس أن ترسل أي مشاكل تكون قد وقعت يف   1

  التوجيه وسعياً إىل االتساق؛
توصيات/تقارير جديدة و/أو مراجعة لقطاع االتصاالت الراديوية ضرورة إدراج نتائج الدراسات املذكورة أعاله يف   2

  ؛االقتضاء حسب
  .2019 عام حبلوللدراسات املذكورة أعاله ل التوصل إىل النتائج األوليةضرورة   3

 S2الفئة: 
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  3 ملحـق ال

  لقطاع االتصاالت الراديوية الملغاةالمسألة 
مسألة قطاع االتصاالت 

 العنوان (ITU-R)الراديوية 

 التجهيزات الراديوية املعرفة بالربجميات 3/5-230

__________  

http://www.itu.int/pub/R-QUE-SG05.230

